
 

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 گروه معدنی رسا

 مایندیتا افزارنرم آموزش

 طراحی پیتادغام مدل بلوکی و : مپنجبخش 

 

 

 

 

 تهیه شده در واحد فنی

 رضا دنیوی

www.rasamining.ir 

 99 اردیبهشت

https://www.rasamining.ir/


تاریخ:                                                                                                               گروه معدنی رسا      

22/02/1398 

 

2 
www.rasamining.ir 

 

 مقدمه

در مرحله بعد بایستی  و ماده معدنی بیان شد. توپوگرافی بعدیمدل سهساخت  تا تهیه دادهی روند گام به گام از قبل هایدر بخش

های بلوکی و تعریف عیار و دانسیته و سایر پارامترها در حقیقت شعاع تاثیر مواد معدنی رویت شده در گمانه بعد از ادغام مدل

گذاری کرد. تعیین شعاع تاثیر بیشتر برای ذخایر پروفیری معنا های استخراجی را ارزشبلوکو نهایتا  های اکتشافی را تعیین 

بر منگنز و های گروه معدنی رسا شود. با توجه به تمرکز فعالیتماده معدنی به یکباره تمام میکه ای در ذخایر الیه نهدار بوده 

 .ه استی آموزش داده شدنحوه طراحی پیت معدن، ادغام کردن دو مدل بلوکیبعد از ، در این بخش ای بودن آنرگه

 

 ادغام کردن دو مدل بلوکی

 

در بخش قبل برای باطله و ماده معدنی بطور جداگانه مدل بلوکی ساخته شد. به منظور ادغام کردن این دو مدل بلوکی از مسیر 

 ی این مسیر است.( نیز نشان دهنده1دستوری زیر بایستی اقدام کرد. شکل )

Models > Manipulation Processes > Add Two Block Models 

 

 

 (: مسیر دستوری ادغام دو مدل بلوکی باطله و کانسار1شکل )
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اضافه کرده و یک نام  IN2و  IN1 های ورودیدو مدل بلوکی را در قمتبایستی  Filesباز شده در زبانه  Addmodدر پنجره 

 شود.مشخص کرد. نهایتا با تایید کردن مدل ترکیبی ساخته و ذخیره می OUTبرای مدل ادغام شده نهایی در قسمت 

 

 

 (: پنجره ادغام دو مدل بلوکی2شکل ) 
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 طراحی پیت

 

جهت طراحی پیت استخراجی بعد از ساخت مدل ترکیبی بایستی مدل را فراخوانی کرده و طراحی پیت را از کف پیت یا 

های مختلف وضعیت ماده معدنی . بنابراین بایستی پس از فراخوانی مدل بلوکی در افقترین نقطه ذخیره معدنی شروع کردعمیق

ترین تراز ماده معدنی را شناسایی کرد. سپس در همین تراز شکل کف پیت که تابع شکل ماده معدنی را بررسی کرد تا عمیق

  هست را مشخص کرد.

 

 کف پیت

 

 ( این موضوع را نشان داده است.3شکل ) استفاده کرد.   New Stringجهت رسم محدوده کف پیت بایستی از دستور 

 

Design > New String 

 

 

 )قسمت قرمز الیه منگنز( New Stringترسیم کف پیت به کمک مدل بلوکی و دستور (: 3شکل )
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 رمپ

 

رمپ بایستی از مسیر زیر در مرحله بعد بایستی رمپ خروجی از کف پیت به پله بعدی طراحی و ترسیم گردد. برای ترسیم 

 اقدام کرد.

Applications > open Pit > Road Segment 

 

 

 های پیت استخراجی( دستور ترسیم رمپ4شکل )

 

ای بصورت شکل سپس پنجرهشود را انتخاب کرد. بایستی استرینگی که رمپ از آن شروع می Road Segmentپس از انتخاب دستور 

 شیب رمپ و عرض رمپ و تراز انتهای رمپ را تعیین کرد.شود که بایستی ( باز می5)

 

 

 پنجره مشخصات رمپ نظیر شیب و عرض و تراز انتهای رمپ :(5شکل )
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خواهد که با کلیک کردن در محل مورد نظر در صفحه طراحی حاصل شده و سپس در مرحله بعد برنامه نقطه شروع رمپ را می

با تعین جهت رمپ با استفاده از کلیک کردن در جهت مورد نظر برنامه بصورت . که جهت ایجاد رمپ را بایستی مشخص کرد

 کند.خودکار رمپ را ترسیم می

 

 

 ترسیم رمپ خروجی از کف پیت :(6شکل )

 

 شیب پله

 شیب پله ها بایستی ابتدا برای برنامه شیب پله را مشخص کرد. به این منظور از مسیر زیر بایستی اقدامطراحی و ترسیم جهت 

 شیب پله را وارد و تایید کرد.  Studio3کرد. و نهایتا در پنجره 

Applications > open Pit > Set Face Angle 

 

 

 تعیین شیب پله :(7شکل )
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 لبه پله

باشد. در حقیقت پاشنه پله در اولین مرحله طراحی همان هر پله دارای مشخصاتی هندسی مانند شیب و عرض و لبه و پاشنه می

لبه پله را برای برنامه مشخص و ترسیم کرد. برای این کار از مسیر زیر بعد از تعیین شیب پله بایستی حدود کف پیت بوده؛ 

 بایستی اقدام کرد.

Applications > open Pit >  Road Contour  

 

 

 تعیین تراز لبه پله :(8شکل )

 

 ( نشان داده شده است.9کند که در شکل )با تعیین تراز لبه پله و تایید پنجره فوق نرم افزار بطور خودکار لبه پله را ترسیم می
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 ترسیم لبه پله(: 9شکل )

 عرض پله

زیر بایستی جهت تعین و ترسیم عرض پله ابتدا بایستی عرض پله را تعریف کرد و سپس آن را ترسیم نمود. بدین منظور از طریق 

 پیروی کرد.

Applications > open Pit >  Set Berm Width   

 

 

 (: تعیین عرض پله10شکل )

 

 نهایتا بعد از تعیین عرض پله جهت ترسیم از روند زیر پیروی شود.

 Applications > open Pit >  Road Berm 
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 (: ترسیم عرض پله11شکل )

 

های بعدی از روش گفته پله بعدی  را مشخص شده است. به عبارت دیگر  برای رسم رمپ و پله پس از ترسیم عرض پله در حقیقت پاشنه

( 12شده در مراحل قبل بایستی عمل کرد تا نهایتا از سطح توپوگرافی خارج شد و به سطح زمین رسید. پیت طراحی شده نهایی در شکل )

 نشان داده شده است.

 

 

 (: پیت ترسیم شده11شکل ) 
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